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 Dzień dobry. Dziś Niemcy. Kraj, o którym wiele z pewnością słyszeliście choćby z opowiadań rodziny, 

znajomych, którzy w dużej liczbie tam pracują. Gospodarka Niemiec stoi na wysokim poziomie, stąd ludzie szukają 

tam pracy zarobkowej. To nasz zachodni sąsiad. Na pierwszy rzut oka mamy z nimi najdłuższą granicę?? Otóż nie. Tak 

się wydaje, iż jest w miarę prosta. Najdłuższą granicę mamy z Czechami. Granica ta „wije się” przez Sudety i stąd  nie 

rzuca nam się w oczy jej długość.  

Po II wojnie światowej Niemcy były podzielone na dwa państwa: od zachodu Niemiecką Republikę Federalną, 

a od wschodu Niemiecką Republikę Demokratyczną. Obecnie, po zmianach politycznych w Europie, Niemcy są 

jednym zjednoczonym, silnym państwem. Prześledźcie w podręczniku „Kraj w pigułce” oraz cechy gospodarki,                     

a następnie wpiszcie do zeszytu poniższą notatkę. 

(notatka do zeszytu) 

Temat: Niemcy- krajobraz i gospodarka. 

1. Położenie i cechy krajobrazu: 

 Centralna Europa 

 Blisko 83 mln ludzi, 2. miejsce w Europie 

 Państwo podzielone na 16 landów  

 Klimat umiarkowany ciepły z elementami morskimi, na południu z elementami kontynentalnymi i 

górskimi. 

 Północne Niemcy to niziny, środkowe wyżyny, a południowe to wyżyny i niższe partie gór 

2. Potęga gospodarcza kraju: 

 Górnictwo węgla kamiennego, brunatnego, rud metali 

 Przetwórstwo przemysłowe: samochody, sprzęt elektroniczny, optyczny, farmaceutyczny 

 Nowoczesny przemysł oparty na wysokiej technologii w dawnym regionie Nadrenia Północna- 

Westfalia tzw. Zagłębie Ruhry 

 Obecnie odeszło się od wydobycia surowców na rzecz przemysłu high-tech 

3. Rekultywacja dawnych kopalń i hut: 

 Zakładanie parków, placów rekreacji 

 Muzea dziedzictwa przemysłowego- centra kulturalne, konferencyjne 

4. Perły rejonu: 

 Zamek Neuschwanstein u podnóża Alp 

 Brama Brandenburska w Berlinie  

 Okazała katedra w Kolonii nad rzeką Ren 

 Jezioro Bodeńskie u stóp Alp 

 https://www.youtube.com/watch?v=YIAhCJkqeDU Warto obejrzeć 

To wszystko w zeszycie na dziś. W ćwiczeniach  wykonajcie zad. 1 i 2 str. 82                                                                              

Dla chętnych zad. „Dla dociekliwych” str. 84 Z tej lekcji nic do mnie nie przysyłacie. Miłego dnia! Pozdrawiam 

https://www.youtube.com/watch?v=YIAhCJkqeDU

